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Infiltração

Tanque subterrâneo Carat S

Água residual

Aproveitamento de águas pluviais

Gama para jardim

Webcode G4107

www.graf.info

Com o código web, vá direto à
informação pretendida.
Instruções de montagem
Esboços à escala
l Informações detalhadas dos produtos
l Transferência de catálogos
l Textos de concursos
l

GRAF TV
l Consultor de produtos
l Transferências extensas
l Referências
l

l
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Infiltração

INFILTRAÇÃO
Catálogo
Infiltração
Para mais informações sobre o tema
Infiltração, consulte o
nosso catálogo.

Corpo da vala de infiltração
Caixa
Acesso à caixa
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Problema?
Nós temos a solução!

A infiltração promove a
recarga dos aquíferos

Infiltração

Recarga dos aquíferos
afetada

Infiltração
Canal

Nível dos aquíferos baixa

Nível dos aquíferos aumenta

A infiltração e retenção das águas pluviais no local oferece vantagens significativas relativamente à derivação usual em
canais de águas residuais mistas / canais de separação:
l
l

 romoção da recarga dos aquíferos
P
 edução de custos baixando as despeR
sas com estruturas – canais de águas
residuais no sistema de separação
e nas estações elevatórias de águas
residuais podem ser de menores
dimensões

l

Redução do efeito de impermeabili-

zação
l

Minimização das cargas hidráulicas no

l

Contributo para proteção contra cheias

l

Água é usada de forma sustentável

ecologicamente equilibrada

canal durante tempestades

Otto Graf GmbH
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Infiltração

12 t

40 t

mín. 800 mm

EcoBloc
light

EcoBloc
Inspect flex

mín. 800 mm

EcoBloc
maxx

EcoBloc
Inspect flex

5000 mm

2250 mm

mín. 800 mm

60 t

EcoBloc
Inspect flex

EcoBloc
Inspect flex
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Túnel de nascente de infiltração e túnel de nascente
de infiltração twin Sistema de infiltração

Túnel de nascente
de infiltração
l Acessível

de camião de 60 t
l1
 00% de volume de armazenamento

Carga 
Logística 

l Acessível
l

de carro
 obro do volume de armazenamento
D
do túnel de nascente de infiltração

Carga 
Logística 
Webcode G4104

Infiltração

Webcode G4103

Túnel de nascente de
infiltração twin

Placa terminal para
túnel de nascente de
infiltração/twin
l
l

 niões DN 100, 150, 200, 300
U
Apenas 2 placas terminais por fila

12 000 litros de volume de infiltração sobre uma palete

até

450 m³/camião
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15/5200

AT-15-7439/2009

Infiltração

60 t

mín. 250 mm

mín. 500 mm

mín. 750 mm

3000 mm

40 t

3500 mm

4250 mm

3,5 t

Otto Graf GmbH
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Infiltração

Exemplos de aplicação

Montagem fácil

Volume de armazenamento alto
l

l

l

 olume de armazenamento três vezes
V
maior do que uma vala de armazenamento convencional em cascalho
 m módulo substitui aprox. 1300 kg de
U
cascalho ou 50 m de tubo de drenagem

Estabilidade e fiabilidade

l

Rápido de instalar, flexível

l

Concebido para durar 50 anos

l

Um módulo GRAF pesa apenas 7 – 11 kg

l

Lavável com alta pressão

l

Não necessita de ferramentas extra

l

Inspecionável

 oa relação qualidade/preço
B

Aproveitamento de águas pluviais com GRAF
EcoBloc Inspect flex
Caixa do filtro

Alimentação
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Caixa da bomba

Vala de infiltração

Infiltração por valas de infiltração com GRAF EcoBloc Inspect flex
Purga de ar
Caixa do filtro

Caixa de inspeção

Alimentação

Infiltração

Vala de infiltração

Infiltração por valas de infiltração com túnel de infiltração GRAF twin
Purga de ar

Inspeção
Caixa do filtro

Vala de infiltração

Alimentação

Aproveitamento e infiltração combinados de águas pluviais com túnel
de nascente de infiltração GRAF
Inspeção

Tanque subterrâneo
Carat

Alimentação

Purga de ar

Vala de
infiltração

Otto Graf GmbH
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Comprovado internacionalmente:
A técnica de infiltração GRAF

Infiltração

City Park, Barcelona (ES)

Edifício industrial, Tumeltsham (AT)

Stand de automóveis, Sofia (BG)

Armazém, Warwick (UK)

Toyota, Kilmore (AU)

Armazém industrial, Raben (PL)

Otto Graf GmbH
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nque subterrâneo Carat S

Tanque subterrâneo Carat S
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Catálogo
Infiltração,
Aproveitamento de
águas residuais,
águas residuais
Para mais informações, consulte os
nossos catálogos.

Tanque
Tampa
Pacote tecnológico

Cúpula do tanque e tampas
Para flexibilidade na escavação

Tanque subterrâneo Carat S

3 Para correção fácil da altura da escavação
3 Tampa inclinável até 5°
3 Ø 600 mm de cúpula de acesso
3 Tampas com proteção para crianças

Peça intermédia
l

Prolongamento de 300 mm

Cúpula do tanque
l

Caixa da cúpula telescópica Micro

22
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 otativo – para alinhamento sem
R
problemas das tubagens de união

Caixa da cúpula telescópica Mini

Caixa da cúpula telescópica Maxi

Caixa da cúpula telescópica
Maxi | Mini
Acessível a pé
Regulável continuamente
l Incl. tampa em PE com proteção para
crianças
l

Tanque subterrâneo Carat S

l

Caixa da cúpula telescópica
Fundida
Acessível com veículo
Regulável continuamente
l Com tampa fundida
l
l

Adaptação alinhada pelo nível do solo

Tampa acessível de carro permite montagem abaixo da entrada no pátio

Otto Graf GmbH
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Aproveitamento de águas pluvi

Aproveitamento de águas pluviais

Poupar água potável através do aproveitamento de águas pluviais até 50 %
Não empregável
Água potável
Tomar duche/
cuidados com o
corpo: 36 %

Através de águas pluviais
substituível

Média
Consumo de água por
pessoa na Alemanha
(aprox. 130 litros)

Autoclismos: 27 %

Lavagem de roupa: 11 %

Lavagem de louça: 7 %
Cozinha/beber: 2 %
Outras observações: 4 %

Rega de jardim/
trabalhos de limpeza: 12 %

Catálogo de aproveitamento de águas
pluviais
Para mais informações
sobre o tema Aproveitamento de águas pluviais,
consulte o nosso catálogo.

Tanque
Tampa
Filtros
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Aproveitamento de águas pluviais

Antes de a água
pluvial ser conduzida
para o tanque, tem
de ser limpa através
de um filtro.

O controlo do
sistema garante
uma pressão constante
da água, controla o nível e
atesta conforme as necessidades, caso o nível de
água potável tenha
descido.

Através da rede de canalização, as águas pluviais chegam aos pontos de consumo
ou de recolha.

Exemplos de aplicação

Irrigação de espaços verdes e instalações desportivas

Lavagem de roupa com águas pluviais

Autoclismos

Águas de processo

Aplicações de lavagem

Combate a incêndios

Otto Graf GmbH
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Técnica de filtragem
Filtro interno ou externo?

3 Técnica de filtro externo | Filtros Optimax

Fluxo até máx. 400 l/seg
Possível ligação de DN 100 – 500

Aproveitamento de águas pluviais

Webcode G2203

Cobertura adicional visível
para a caixa do filtro

Possibilidade de emprego em tanques que não permitem montagem
interna do filtro

3 Técnica de filtro interno | Filtros Optimax-Pro
Webcode G2102
Unidade de purificação
interna (opcional)

Tampa única para
tanque e filtro

Possibilidade de acesso ao
tanque depois da tomada

Menos custos de instalação uma
vez que está integrada no tanque

Unidade de purificação do filtro patenteada
1
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Aproveitamento de águas pluviais

Comprovado internacionalmente: Aproveitamento de águas pluviais GRAF com sistema

30 000 l, Centro desportivo, Kresna (BG)

56 000 l , Campo desportivo, Bad-Sauerbrunn (AT)

78 000 l, Quinta, Texas (USA)

52 000 l , pavilhão industrial, Perth (AU)

37 500 l , moradia privada, Guido Island (KOR)

7500 l , moradia privada, Freiburg (DE)

Otto Graf GmbH
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Aproveitamento de águas pluviais

Aproveitamento de água pluvial com estilo

Estável aos
raios UV

100% reciclável
Resistente às
intempéries

Seguro para
crianças

Orifício roscado

Acessórios de montagem incluídos
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Recipiente decorativo de água pluvial

Aproveitamento de águas pluviais

Modern Line | Exclusive Line

l
l

 oderno e com estilo
M
350 litros

 ara requisitos de qualidade
P
máximos
l De 250 – 600 litros
l

Otto Graf GmbH
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Água residual

Água residual

Catálogo
Águas residuais
Para mais informações sobre o tema
Águas residuais,
consulte o nosso
catálogo.

Quadro de comando EPP
Depósito decantador
Kit de montagem
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Problema?
Nós temos a solução!

sistemas de águas residuais
GRAF mantêm as águas limpas

Água residual

As águas
são contaminadas

p. ex., aldeias,
edifícios de escritórios,
parques de campismo,
hotéis

p. ex., moradias
unifamiliares

l

l

l

l

l

l

container.blue

>>>

K
 laro E Professional
Anaerobix
lF
 ossa de câmaras
lF
 ossas coletoras

l

p. ex., estações de
serviço, restaurantes, oficinas automóveis

>>>

 laro L | XL | XXL
K
Sistemas de leito fluidificado
l Klaro XXL Remontagem
l container.blue

p. ex., trabalhos
temporários,
mineração

>>>

>>>

>>>
 laro E Professional
K
one2clean
l Anaerobix
l Fossa de câmaras

p. ex., casas de
férias

l
l

 eparador de gordura
S
Separador de líquidos
leves

Otto Graf GmbH
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Anaerobix
Sistema de águas residuais com filtro biológico

3 S istema simples e com preço

O depósito
decantador

3 E xcelente eficácia de depuração
3 S em componentes elétricos no

l

acessível

tanque

 cessível de carro
A
100 % estanque à água
e resistente à corrosão
l Estável em termos de
aquífero

Informações detalhadas
do tanque

l

Para informações detalhadas
sobre o tema coberturas, consulte o capítulo Tanques

Água residual

Webcode G5503

Anaerobix
Praticamente não
necessita de manutenção
l Testado e certificado por PIA
l Coeficiente de depuração até 90 %
l

PIA, instituto de ensaio
independente em Aachen

Ideal para a infiltração de
água depurada
DN 100

565 mm (22,24")
425 mm (16,73")

470 mm (18,5")

110 mm (4,33")

DN 100

Otto Graf GmbH

500 mm (19,69")

615 mm 24,21")
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375 mm (14,76")

80 mm (3,15")

Caixa do
filtro
Conduta
elevatória

Estações de tratamento de águas residuais
pequenas e fossas coletoras

Água residual

Ideal para a infiltração de
água depurada

Webcode G5408

Estações de tratamento de
águas residuais pequenas e
fossas coletoras
Modelo compacto
T ampa regulável continuamente
l 100 % estanque à água e resistente
à corrosão
l
l
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e
Separador de gorduras e separador de líquidos leves

3 D isponível como separador de óleo (classe II) ou
como separador de coalescência (classe I)
A
 té NS 10
C
 om amostragem integrada por pedido
S
 eparador de gordura certificado pela EN 1825
S
 eparador de óleo certificado pela EN 858-2

Água residual

3
3
3
3

EN 858-2

União para amostragem
integrada

Sensor de aviso

EN 858-2

1

O volume das gotículas de óleo
é demasiado baixo para subir na
água

2

Gotículas de óleo depositam-se na
unidade de coalescência e formam uma
película de óleo

3

 uando a densidade da película de
Q
óleo é suficientemente grande, a película de óleo sob

Otto Graf GmbH
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Comprovado internacionalmente: As estações
de tratamento de águas residuais GRAF

90 habitantes, Oaxaca (México)

90 habitantes, Teerão (Irão)

60 habitantes, Rannakuela (Estónia)

5 habitantes, Uurainen (Finlândia)

115 habitantes, Le Pasquier (França)

Água residual

4 habitantes, Perth (Austrália)

32 habitantes, Plovdiv (Bulgária)

5 habitantes, Kimst (Suécia)

200 habitantes, Rudenki Town (Ucrânia)
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